ADOMAS ir jo gyvenimo pamokos
Biblija - tai knyga užrašyta žmonių, įkvėptų Šventosios Dvasios, todėl šios
knygos turinys nėra žmogiškos vaizduotės rezultatas, moralės vadovas
„žaliems“ ar Administracinių teisės pažeidimų kodekso dieviška versija. Ši
knyga - tai Dievo kvietimas kiekvienam turėti realius santykius su Kūrėju.
Biblijoje aprašyta žmonių santykių su Dievu istorija: žmogaus sukūrimas ir
bendrystė su Dievu, žmonijos atsitraukimas nuo realių santykių su Dievu ir jų
pakeitimas tradicija ir ceremonijomis (žvakučių deginimu, Velykomis,
Kalėdomis ir žaidimu „galima-negalima“, „nubaus – nenubaus“). Biblijoje
aprašytas Dievo parengtas ir įvykdytas šių santykių atstatymo planas per Jo
Sūnų Jėzų Kristų ir kvietimas kiekvienam žmogui priimant Jėzaus auką ant
kryžiaus atstatyti asmeninius ir praktiškus santykius su Kūrėju.
Biblijoje mes matome paprastų žmonių santykių su Dievu istorijas ir kaip šie
santykiai įtakojo ne tik jų asmeninį gyvenimą ir šeimas, bet padarė įtaką šalims,
regionams ir tautoms. Šių žmonių gyvenime buvo visko: pergalių ir
pralaimėjimų, kritimų ir pakilimų, sėkmių ir nesėkmių, klaidų ir atradimų,
tačiau vienas iš svarbiausių jų gyvenimų bruožų buvo tai, kad jie turėjo realius
santykius su Dievu. Dievas Biblijoje užrašytomis paprastų ir nuo tavęs ir manęs
niekuo nesiskiriančių žmonių istorijomis patvirtina, kad santykiai su Juo yra
pagrindinis sėkmingo ir daug vaisiaus nešančio gyvenimo pagrindas.
Pirmasis Biblijoje minimas žmogus, kuris turėjo realius ir praktiškus santykius
su Dievu buvo Adomas. Daugeliui Adomas nėra pavyzdys, bet veikiau
„šunsnukis“, kurio dėka visa žmonija atsitraukė nuo Dievo ir dabar patiria šio
atsitraukimo pasekmes. Pagalvojus apie Adomą, daugelis iš mūsų tik
papriekaištaus ir pagrūmos jam už visas savo nesėkmes ir klaidas. Tačiau
Adomo istorija suteikia mums vertingas pamokas, kurias laiku išmokus,
gyvenimas gali tapti labai vaisingu. Taigi, ko galime pasimokyti iš Adomo?
PIRMA PAMOKA – Adomas buvo sukurtas
Vienas iš pirmųjų dalykų, minimų Biblijoje apie Adomą yra tai,
kad jis buvo sukurtas. Aplamai, kalbėdami apie Bibliją ir joje
minimus žmones, negalime ignoruoti paprasto dalyko, kad tai
nėra išgalvotos istorijos, bet autentiški gyvenimai, kurių
pagrindinis akcentas yra santykis su Kūrėju. Be paprasto
tikėjimo, kad šioje knygoje užrašytos istorijos nėra išgalvotos pasakos, skirtos
praturtinti tavo moralę, negalėsime praktiškai priimti Dievo siūlomų santykių,
o mūsų gyvenimai bus tik popierinio Dievo iliuzija, kaip pasakų dėdės, niekuo
negalinčio mums padėti.

Adomas neatsirado iš metalo ar akmenų krūvos, o beždžionė nėra minima
Biblijoje, kaip gyvybės šaltinis. Šiandien niekas nesiginčija, kad žmogus buvo
sukurtas: mokslas, faktai ir logika vienu balsu patvirtina, kad toks sudėtingai
nuostabus ir suderintas organizmas, kaip žmogus, neatsirado iš niekur ir
savaime. Jei į vieną krūvą sudėsi visus žmogų sudarančius elementus ir paliksi
juos gulėti milijardą metų, tai grįžęs atgal rasi tą pačią krūvą padrikų mėsos ir
purvo gabalų. Taip pat jei paliksi sumestas į vieną krūvą statybines medžiagas
ir paliksi jas gulėti milijardą metų, tai grįžęs atgal rasi ne naujai pastatytą
prabangių būtų rajoną, bet tą pačia ir gal net daugiau suirusią krūvą. Tai rodo,
kad savaime niekas nesivysto ir nesikuria, jei nėra kūrėjo.
Taigi Adomas buvo sukurtas. Daugelis papriekaištaus, kad pats sukūrimas
nėra Adomo nuopelnas ar savybė, kuria mes galėtume žavėtis. Tačiau Adomas,
kaip ir tu nematė, kad buvo sukurtas, bet priėmė tai tikėjimu. Ką tai sako mums
šiandien? Nei vienas žmogus žemėje negali būti laimingas, jei ignoruoja
klausimą, iš kur jis atsirado. Šis klausymas yra kiekvieno žmogaus galvoje,
tačiau nemažai žmonių atsainiai galvodami apie tai praleidžia savo gyvenimą
nežinioje ir tuščiai. Vis dėlto tie, kurie nebėga nuo tiesaus klausimo, gauna
atsakymą iš Dievo, būdami įtikinti nuostabaus sukūrimo faktu. Tu ir aš esame
nuostabiai sukurti. Tačiau, kas toliau, kai žinai, kad esi sukurtas...
ANTRA PAMOKA – Koks gyvenimo tikslas?
Toliau skaitydami apie Adomo gyvenimą, pastebime tai, kad jis
nebuvo sukurtas šiaip sau ir atsitiktinai. Jis buvo sukurtas su
tikslu. Dievas jį sukūrė, kad Adomas dalyvautų Dievo darbuose.
Todėl, gavęs atsakymą į klausimą, kaip tu atsiradai, būtinai
išgirsi savo viduje ir antrą, ne mažiau svarbų klausimą: koks
mano gyvenimo tikslas? Adomas buvo sukurtas ir galėjo
jaustis pilnaverčiu žmogumi tik tada, kai bendradarbiavo su Dievu
dalyvaudamas Jo darbuose. Taip pat ir šiandien. Kiekvienas žmogus gali ne tik
sužinoti jam Dievo numatytą gyvenimo planą, bet įgyvendinti jį
bendradarbiaudamas su Dievu.
Daugelis žmonių, ignoruodami Dievo valią ir Jo planą savo gyvenime, jaučiasi
nelaimingi, o jų gyvenimai prabėga tarytum filmas anapus ekrano, kuriame tu
esi tik pasyvus stebėtojas, laukdamas filmo pabaigos. Gyvenimas cikle panašus
į vaikščiojimą į prekybos centrą ir į darbą, kad galėtum pavalgyti ir apsirengti
bei praleisti laiką, išbandydamas įvairius pojūčius, siekdamas kuo daugiau
pamatyti, pakeliauti, turėti, pajausti, paragauti. Tačiau toks gyvenimas niekur
neatveda.
Net tarp krikščionių yra nemažai žmonių, kurie jaučiasi nelaimingi, nepaisant,
kad lanko bažnyčią, meldžiasi ir daro gerus darbus. To priežastis dažnai yra ta,

kad jie nežino savo pašaukimo ir neieško specifinio Dievo plano savo gyvenime.
Jiems užtenka žinojimo, kad Dievas yra ir kad jie yra išgelbėti priėmę Jėzų
Kristų, kaip asmeninį gelbėtoją, tačiau nepatiria aktyvaus ir antgamtinio Dievo
dalyvavimo ir veikimo savo gyvenime. Tačiau, tikras gyvenimas yra tada, kai
mes darome tai, kam esame pašaukti.
TREČIA PAMOKA – pasirinkimo laisvė
Jei radai atsakymą į šiuos klausimus, tau pravers kita pamoka. Ji
susijusi su pačia brangiausia dovana, kurią gavo Adomas ir kurią
turi tu. Ji būtina, norint siekti tikslo, kurį tau paskyrė Dievas.
Taigi, kokia ši dovana?
Pradžios 1: 16-17 Viešpats Dievas įsakė žmogui: „Nuo kiekvieno sodo
medžio tau leista valgyti, bet nuo medžio pažinimo gero ir blogo
nevalgyk, nes tą dieną, kurią valgysi jo vaisių, tikrai mirsi“.
Visi žmonės gimsta su šia dovana, kuri vadinasi pasirinkimo laisvė. Dievas
pasakė Adomui, kad jam leista valgyti, taip suteikdamas laisvę. Ši laisvė tapo
tobula tik tada, kada Edeno sode buvo pasodintas gėrio ir blogio pažinimo
medis, nuo kurio Adomui buvo uždrausta valgyti. Tobula laisvė yra tik tada,
kada turi galimybę pasakyti Dievui ne tik taip, bet ir ne. Dievas nesukūrė mūsų
marionetėmis ar robotais, kurie po mygtuko paspaudimo iškart pasakytų „Aš
tave myliu“ ar padarytų tai, kam yra užprogramuoti. Pasirinkimo laisvė leidžia
tau ne tik priimti gerus dalykus, bet ir pasirinkti blogus. Tu gali klausti Dievo
patarimo, bet gali daryti ir savarankiškai.
Didžiausios gyvenimo nesėkmės ir nusivylimai įvyksta tada, kai nemokama
naudotis laisva valia arba nesuprantama, kaip veikia ši dovana. Todėl dažnai
galima išgirsti pasipiktinimus Dievu ir Jam metamus priekaištus: „kodėl mano
gyvenime vien tik nesėkmės, kodėl mane supa blogi kaimynai, kodėl man
nesiseka ir panašiai“. Dažnas Dievą įsivaizduoja kaip viską kontroliuojantį ir
atsakingą už mūsų gyvenimą monstrą arba, kaip abejingą, viską suplanavusį ir
žinantį genijų, kuris tik laukia kol pasibaigs užprogramuotas žaidimas.
Pasirinkimo laisvės dovana, kurią gavo Adomas ir kurią turi tu, moko mus, kad
nepaisant Dievo galybės ir jėgos, tu esi atsakingas už savo pasirinkimus. Tu gali
ieškoti Dievo valios ir gyventi kartu su Juo bendradarbiaudamas ir patirdamas
jo jėgą, antgamtiškumą ir pagalbą, tačiau gali bet kuriuo momentu apsisukti
atgal ir daryti tai, ką tu nori. Todėl Dievas niekada nenaudoja taip dažnai tarp
žmonių populiarių santykių formavimo būdų, kaip manipuliacija, gąsdinimas,
prievarta, baimė. Dievas visą laiką gerbs ir niekada neatims iš tavęs dovanos,
kurią suteikė, t.y. laisvos valios.

Taigi, teisė pasirinkti - yra dovana, kuria tu disponuoji. Todėl nėra jokio
pagrindo kaltinti Dievą neveiklumu, abejingumu ar ignoravimu. Jis atsako į
tavo prašymus ir į tavo pasirinkimus. Todėl Biblijoje dažnai naudojami žodžiai:
„Dievo bendradarbiai“.
Taigi, ką sako Adomo gyvenimo patirtis mums šiandien: kokia gera ar bloga
būtų tavo gyvenimo aplinka, tu turi sprendimų priėmimo laisvę, pasakyti taip
arba ne blogiems dalykams ir pasakyti taip arba ne geriems.
Šiandien tu gyveni vakarykščių sprendimų rezultatais, o rytoj gyvensi –
šiandienos sprendimų pasekmėmis. Šiandien mes darome sprendimus, kurie
atsilieps ir suformuos mūsų gyvenimą po dešimt metų ir labai dažnai
pamatome, kad kai kurie kvaili (arba išmintingi) sprendimai padaryti prieš
keletą metų turi įtaką tik dabar. Tačiau visada yra šiandien diena, kada tu gali
pakreipti savo gyvenimą nauja kryptimi ir pradėti priimti sprendimus, kurie
pakeis tavo gyvenimą. Dievas Biblijoje nieko neverčia priimti Jį. Tačiau Jis
pataria ir sušnibžda – pasirink gyvenimą. Kol gyveni – niekada nevėlu.
Šiandien renkamės gyvenimą, o rytoj valgysime jo vaisius.
Taigi, jau žinome, kad esame sukurti, suprantame, kad mūsų gyvenimo tikslas
yra bendradarbiauti su Dievu įgyvendinant Jo valią ir pašaukimą savo
gyvenime, turime dovaną šiam pašaukimui įgyvendinti (t.y. laisvą valią daryti
sprendimus), o kas toliau?
KETVIRTA PAMOKA – teisinga mityba
O toliau yra labai paprasta. Tai teisinga mityba. Biblijoje Dievas
parūpino viską, ko reikėjo Adomui, kad jis įgyvendintų savo
pašaukimą. Dievas iš anksto parūpino jam maisto, kad Adomas
valgytų ir turėtų jėgų. Teisinga mityba yra vienas iš pagrindinių
sėkmingo gyvenimo elementų.
Mūsų fizinis kūnas iš mažo embriono, o paskui kūdikio, užauga iki brandaus ir
pilnaverčio žmogaus. Kaip tai atsitinka? Tai įvyksta tik dėl vienos priežasties.
Kūnas pastoviai yra maitinamas. Maistas patenka į kūną ir ne tik suteikia jėgų
gyventi, bet ir tampa neatskiriama kūno dalimi. Mūsų kūnas susideda iš
suvalgyto maisto. Maisto dėka jis keičiasi ir auga. Tas pats vyksta ir su mūsų
dvasiniu kūnu (arba mūsų vidumi). Vienintelis dalykas, kas įtakoja mūsų
dvasinį augimą, yra pastoviai valgomas dvasinis maistas. Sėkmingas ar
nesėkmingas Dievo pašaukimo įvykdymas buvo susietas ne su Adomo
sugebėjimu tvarkyti ir prižiūrėti žemę, bet su teisinga mityba.
Šiomis greito maisto, greitų kreditų, greitų internetinių draugų, tablečių nuo
plikimo ir antsvorio, mygtukų, prekių į namus ir kitų greitų ir efektyvių dalykų,

krikščioniui yra uždengiama tokia paprasta, bet būtina tiesa apie dvasinį
augimą. Dvasinis augimas priklauso tik nuo to, ką tu valgai. Dvasiniai vaisiai ir
Kristaus charakteris nesusiformuoja vienu mygtuko paspaudimu. Nemažai
krikščionių klajoja iš vienos bendruomenės į kitą, ieško Dievo žodyje ypatingų
principų ir formulių, vaikosi visus pateptus Dievo tarnus ir prašo uždėti ant jų
rankas, griūna nuo Dievo jėgos jau dešimt metų, tačiau niekaip negali pasiekti
dvasinės brandos. Labai dažnai krikščionys pradeda ieškoti stebuklingų
formulių ir mygtukų, galvodami, kad kažkam uždėjus ant jų rankas ir ištarus
žodžius „Jėzaus Kristaus vardu būk brandus krikščionis“, jie akimirksniu taps
brandūs krikščionys. Neįvykus staigiam pasikeitimui, krikščionys ieško įvairių
savo giminės prakeikimų, paslėptų nuodėmių ar kažkokio neišmokto principo,
kurį pritaikius, jų gyvenime atsirastų Kristaus charakteris ir dvasios vaisiai.
Bėgdami tokioje paieškų karuselėje, krikščionys praranda laiką ir įeina į
ilgalaikį vidinio žmogaus pasninką, kuris negaudamas dvasinio maisto, senka
ir silpsta. Nenuostabu, kad tada nėra jėgų ir noro bendravimui su Dievu.
Todėl, pats svarbiausias krikščionio įprotis - yra pastoviai valgyti tinkamą ir
sveiką dvasinį maistą. Jei mūsų kūnas valgo nesveiką maistą, tai jis, atitinkamai,
jaučiasi ir formuojasi. Tas pats yra ir su dvasiniu žmogumi. Jei jis maitinasi
velnio pasiūlytais atskiestais surogatais, kritika, apkalbomis ir ginčais, tai
krikščionis pradeda blogai jaustis bei praranda jėgas. Tada Kristus tampa
nerealus ir tolimas, o bažnyčia, tik ritualų „kalvė“.
Kaip skandis nėra šiukšlių dėžė, į kurią galime mesti visokias atliekas, taip ir
mūsų vidus nėra šiukšlių dėžė, kurią galime maitinti įvairiomis baimėmis,
prietarais ir kritika. Tada tampame niurzgūs ir viskuo nepatenkinti žmonės.
Tačiau, jei naudodami laisvos valios dovaną renkamės tai, kas mus maitina,
ugdo, drąsina ir stiprina, tada santykiai su Dievu yra ne mistika, bet realūs, o
gyvenimas - vaisingas. Adomo gyvenimas pateikia mums vieną iš svarbiausių
ir paprasčiausių pamokų: ne darbų kiekis nulemia sėkmingą gyvenimą, bet
teisinga mityba: tiek dvasinė, tiek ir fizinė.

PENKTA PAMOKA – prioritetai
Dar viena pamoka, kurią Dievas atskleidžia mums per Adomo
gyvenimą vadinasi prioritetai. Kas tai yra ir kodėl jie svarbūs?
Kiekvienas žmogus savo valioje turi 24 valandas, tačiau
galimybių, darbų, veiklos ir interesų yra daugiau negu laiko.
Neįmanoma atlikti visų darbų, bendrauti su visais žmonėmis, pamatyti visas
šalis ar pasirinkti ir išmokti visų profesijų. Taip pat netikslinga nereikšmingam
pokalbiui ar darbui skirti didesniąją dienos dalį, kai tuo tarpu esminiam

dalykui - vos keletą minučių. Kaip praktiškai pasirinkti ir paskirstyti laiką, kad
mūsų gyvenimai netekėtų veltui ir tuščiai, bet neštų naudą ir vaisių? Labai
dažnai tai priklauso nuo to, kaip mes paskirstome prioritetus, t.y. pasirenkame
tuos darbus, interesus ir veiklą, kurie yra patys svarbiausi. Neteisingai
nustatyti prioritetai nuveda ne ten arba labai apsunkina gyvenimą. Kodėl šiais
laikais taip skubama, tačiau nespėjama? Laikas tapo didžiausiu deficitu, todėl
dažnai girdime dūsavimus: „jei tik turėčiau laiko..“. Žmonių gyvenimai pilni
rutinos, o išlaikyti ir suspėti viską tampa labai sunku.
Net ir pati Dievo kūrinija moko mus, kad teisingai pasirinktas traukos centras
išlaiko aplik jį esančius mažiaus svarbius dalykus. Saulė išlaiko aplink ją
skrendančias planetas ir viskas sukasi ir laikosi stabiliai, tačiau jei centrą –
saulę, sukeisime su kuria nors planeta – viskas sugrius. Taigi, kokie buvo
Adomo gyvenimo prioritetai, kuriuos jam paskyrė Dievas? Kas Adomo
gyvenime buvo centras, išlaikantis visa kita?
Adomo gyvenimas prasidėjo nuo santykio su Kūrėju. Adomas dar neturėjo
veiklos (pašaukimo), žmonos ir šeimos, tačiau pirmas ir svarbiausias dalykas
kurį jis turėjo, tai santykis – su Dievu. Tai moko mus, kad nepaisant kiek daug
tau reikia padaryti šiandien ar kiek daug rūpesčių ir veiklos tu turi, nėra nieko
svarbiau už santykius su Viešpačiu. To dėka tu turėsi išmintį, jėgą ir malonę
gyventi taip, kad viską suspėtum be jokio streso. Tu būsi tinkamu metu
tinkamoje vietoje, nes per santykius su Kūrėju tu gausi išminties. Nenuostabu,
kad žmogus, kuris nepasirenka santykių su Dievu kaip pagrindinio prioriteto,
pradeda kentėti nuo laiko trūkumo, darbų naštos ir problemų.
Antras šiek tiek mažesnis bet taip pat labai svarbus Adomo prioritetas buvo
jam paskirtas Dievo pašaukimas arba veikla (užduotis), kurią jis gavo iš Dievo.
Bendravimas su Dievu skirtas ne patenkinti smalsumą, pasigirti įvairiais
balsais galvoje, pratutinti mąstymą žiniomis, bet keisti mus taip, kad mūsų
gyvenimai būtų praktiškai naudingi aplinkiniams ir apreikštų Kristaus
charakterį ir Jo darbus. Jei santykiai su Dievu tampa tik teorinėmis žiniomis
pasireiškiančiomis posakiu „Aš žinau, kad Dievas yra“, tai toks gyvenimas
tampa tik ištroškusio žmogaus žiūrėjimu į televizoriaus ekrane rodomą
vandens stiklinę ir pasakojimu kitiems ištroškusiems žmonėms apie vandenį.
Tačiau taip pat yra ir priešinga pusė, kada krikščionys darbus ir veiklą dėl
Dievo pradeda vertinti svarbiau už santykius su Dievu, taip pasinerdami į
darbų karuselę, kuri nebekeičia nei jų, nei kitų gyvenimo. Taigi Adomo pirmas
gyvenimo prioritetas buvo santykiai su Dievu, o antras – Dievo jam paskirtas
pašaukimas, užduotis.
O koks buvo trečias Adomo prioritetas? Biblijoje skaitome, kad trečiasis
prioritetas buvo Dievo pasiūlyta Adomui pagalba. Po santykių su Dievu ir Jo
paskirtos veiklos ar užduoties, sekantis prioritetas yra pagalba iš Dievo. Dievas

mokina mus priklausyti vienas nuo kito ir suprasti, koks tu bebūtum stiprus,
pažįstantis Dievą, žinantis Jo valią ir pašaukimą, tau vis tiek reikės pagalbos.
Pradžios 1:18 Viešpats Dievas tarė: „Negerai žmogui būti vienam. Aš
padarysiu jam tinkamą padėjėją“.
Čia šalia Adomo atsiranda tinkama pagalbininkė Ieva, t.y. žmona, kuri nėra
skalbimo mašina, seksualinio pasitenkinimo objektas, bet dovana ir pagalba iš
Dievo. Kartais tenka išgirsti, kai vyrai skundžiasi, kad žmona jam yra Dievo
duota rakštis, kryžius ar prakeikimas. To priežastis greičiausiai yra ta, kad
šeima ir žmona būna pirmas gyvenimo prioritetas, tačiau nežinoma kam ir
kodėl jis yra. Tik pažįstant savo Kūrėją ir tau skirtą pašaukimą, tu matysi ir
šeimą ne kaip priedą, bet kaip esminį pagalbininką ir dovaną, suteiktą tau iš
Dievo.
Šiandien nemažai jaunų žmonių susiduria su svarbiu klausimu, kaip man
susirasti „antrąją pusę“ ir kaip ją atpažinti? Baimė suklysti jaunus žmones
priverčia žaisti bandymų poligoną, kada bandoma „prisitrinti“, „sumesti
daiktus į krūvą“, „apsiuostyti“, išbandyti ar seksualiai atitinka vienas kitą,
tačiau šie bandymai dažniausiai baigiasi nesėkme: santykių nutraukimų ir
tolesnėmis paieškomis.
Dievas mato ir supranta vyro poreikius nebūti vienam. Ne Adomas, bet Dievas
pamatė šį poreikį. Todėl Dievas pirmas ir pasakė, kad Adomui negerai būti
vienam. Dievas sukūrė Ievą ir atvedė ją Adomui, nieko nesakydamas apie ją ir
nesufleruodamas, kad ji bus Adomo žmona. Jis paliko laisvą valią Adomui
pačiam nuspręsti. Tačiau Adomas „atpažino“ jam pasiūlytą Dievo dovaną ir be
jokios abejonės „pasipiršo“ Ievai. Iš kur toks užtikrintumas? Adomo santykiai
su Dievu buvo svarbesni ir pirmesni net už Ievos sukūrimą. Jaunuolis, kuris
siekia išsiaiškinti dėl ko ir kam jį sukūrė Dievas, atradęs savo pašaukimą ir
darbą, lengvai atpažins ir suras savo antrąją pusę, kuri nebus našta, bet dovana
ir pagalba iš Dievo.
Taip pat Adomas mus mokina kaip gyventi šeimoje. Šiandien labai paplitęs
posakis „antra pusė“ yra kilęs iš Biblijoje Dievo nustatytos tvarkos ir didžiulio
palaiminimo, kuris yra skirtas šeimai, t.y. vienybės. Dievas pasakė, kad vyras ir
žmona susijungs ir taps vienu kūnu.
Pradžios 1:24 Todėl vyras paliks savo tėvą bei motiną ir susijungs su savo
žmona; ir juodu taps vienu kūnu.
Kadangi Adomo ir Ievos kūnai vis dar vaikšto atskirai, tai mes pradėjome
vadinti vyrą ar žmoną pusėmis. Tačiau Dievas, patardamas ir parodydamas
Adomui, koks yra palaiminimas ir jėga paslėpti šeimoje, čia turėjo omenyje
vienybę, kuri pasireiškia ne tik seksualiniu bendravimu, t.y. malonumu, kurį
teikia kūniškas prisilietimas, bet ypač vienybę tiksluose, prioritetuose,

pašaukime, finansuose, santykiuose ir t.t. Šeima vyrui ir žmonai tampa
svarbesne už kitus socialinius santykius ar net tėvus. Todėl yra parašyta, kad
vyras paliks savo tėvą ir motiną ir prisijungs prie žmonos ir tada jie taps vienu
kūnu. Net ir šiandien nemažai šeimų turi bendravimo problemų vien dėl to, kad
yra neteisingi santykiai su uošviais, o tėvai vis dar užima bambagyslės
vaidmenį. Jei santykiai su žmona ar vyru yra mažiau svarbūs už santykius su
tėvais, tokia šeima patirs papildomų problemų ir sunkiau judės link jiems
Dievo numatyto tikslo.
Vienybė ir ištikimybė šeimoje yra įmanoma tik tada, jei šią šeimą palaiko
teisingas centras, t.y. vyro ir žmonos santykiai su Dievu.
Taigi, kaip gyvenime sudėlioti prioritetus ir kokį traukos centrą pasirinkti,
kuris išlaikytų savo vietoje visus kitus dalykus (šeimą, santykius, finansus,
darbą ir t.t.)? Adomo gyvenimas (bent jau pirmoji jo pusė) moko mus, kad nieko
nėra svarbiau už tavo santykius su Viešpačiu iš kurio ateina patarimai, išmintis,
pagalba ir sėkmė. Jei tavo gyvenimo centras bus Jis, Jo jėgos pakaks išlaikyti
viską aplink tave. Iš šių santykių tu pradėsi suprasti, ką tau paskyrė Dievas
atlikti šioje žemėje, todėl pradėsi judėti šia linkme ir prieisi paprastą
supratimą, kad nepaisant tai, tu vienas negali laimingai ir pilnavertiškai atlikti
tau skirto darbo. Ir tik tada tu pamatysi ir priimsi tau specialiai sukurtą ir
atvestą Dievo pagalbą (šeimą), kuri taps ne našta, bet oaze ir vienybės
palaiminimu, kurį nebus sunku išlaikyti dėl teisingai pasirinktų prioritetų.
ŠEŠTA PAMOKA – kaip reaguoti į klaidas
Taigi, Dievas davė Adomui laisvą valią, t.y. ne tik laisvę priimti
sprendimus, bet ir atsakomybę už savo pasirinkimus. Laisva
valia be atsakomybės nėra tobula, tai yra anarchija. Adomas
turėjo galimybę gyventi bendradarbiaudamas su Dievu ir
klausyti Jo patarimų (valgyti laisvai nuo visų medžių, išskyrus
nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio) arba pasirinkti savarankišką gyvenimo
būdą, t.y. pačiam be Dievo patarimo ir pagalbos nuspręsti, kas yra gera ar bloga.
Adomas ir Ieva buvo suklaidinti vieno iš dažnai ir šiandien girdimo melo, kuris
sako, kad nieko neįvyks, jei tu pasirinksi neteisingą gyvenimo kelią, kad viskas
galiausiai baigsis sėkmingai. Žmogaus savarankiškumas pavirto išdidumu,
kuris reiškiasi tuo, kad mums nereikia Dievo dalyvavimo ir pagalbos gyvenime,
bet užtenka tik žinojimo, kad Jis yra, o visus sprendimus mes galime priimti
pasitikėdami savo supratimu ir išmintimi.
Adomui šis savarankiškumo žingsnis kainavo brangiai, o jo pasekmes mes
patiriame iki šiol. Šis klaidingas sprendimas buvo padarytas tada, kada
Adomas atsainiai pažiūrėjo į jam Dievo duotus gyvenimo prioritetus. Visų
pirma jis paliko Ievą vieną, kuri pirmoji ir patikėjo melu, kad nieko tokio

neįvyks, jei šiek tiek pabandys kažko naujo. Šiandien nemažai vyrų palieka savo
žmonas vienas namuose arba traktuoja jas tik kaip vaikų augintojas, namų
prižiūrėtojas. Net krikščionys ir įžymūs Dievo tarnai dažnai žmonų nelaiko
savo bendro pašaukimo dalininkėmis, bet važiuoja tarnauti, vieni, pasineria į
darbus bei tarnavimą, tuo tarpu, kai jų žmonos lieka vienos ir vertinamos kaip
mažiau dvasingesnės ar mažiau vertos dalyvauti tuose pačiuose Dievo
darbuose kaip ir vyras. Dėl šios priežasties neretai santykiai šeimose suyra, o
skirtingos veiklos pleištas sugadina net ir pačią tvirčiausią šeimą. Dievas
sukūrė vyrą ir žmoną būti kartu, todėl neleisk, kad žmona tau taptų viso labo
tik namų šeimininke ar savarankiška keliautoja. Adomo gyvenimas rodo, kad
velnias santykius su Dievu pradeda griauti nuo mūsų santykių vienas su kitu, o
ypač nuo mūsų santykių šeimoje.

Viena iš savybių, kurią mes paveldėjome iš Adomo ir kurią tenka mums
nugalėti yra savo kaltės perkėlimas kitam arba bandymas atsakomybę už savo
klaidingus sprendimus permesti aplinkiniams. Kada Adomas padarė klaidingą
sprendimą, atsakomybę už savo klaidą jis bandė perkelti Ievai.

Pradžios 3: 11:12 Dievas tarė: „Kas tau pasakė, kad tu nuogas? Gal valgei
nuo medžio, nuo kurio tau įsakiau nevalgyti?“ Žmogus atsakė: „Moteris,
kurią Tu man davei, davė man nuo to medžio, ir aš valgiau“.

Neretai ir mūsų gyvenime mes kaltiname už savo klaidas šeimą, vaikus,
uošvius, politikus, orą, Seimą, Vyriausybę ir bet ką, išskyrus pačius save. Kai
mums nesiseka, mes esame nepatenkinti politine padėtimi, kaimynais,
bendradarbiais, aplinkybėmis ir net Dievu. Šią savybę mes paveldėjome iš
Adomo, kada jis bandė „atpirkimo ožiu“ paversti žmoną. Tačiau ką daryti jei tu
iš tikrųjų prisidirbai ir padarei lemtingą klaidą? Ką mums sufleruoja Adomo
patirtis?
Biblijoje skaitome, kad kada Adomas padarė klaidą ir į jo gyvenimą atėjo
klaidingo sprendimo pasekmė (baimė ir nuogumas), jis pradėjo bėgti ir slėptis
nuo Dievo. Tai yra pirma neteisinga reakcija, kurią dažnai kartojame ir mes.
Pažvelgdami į savo gyvenimą ir matydami padarytas klaidas mes bijome savęs
ir Dievo. Tada norime Dievą laikyti per atstumą, neprisileisdami Jo, o tik
nusiraminti mintimis, kad Jis egzistuoja. Neretai gali išgirsti pasakymą, kad
žmogus bijo Dievo ir nenori turėti santykių su Juo, nes jo praeitis juoda su daug
klaidų ir nuopolių. Gal tegul koks šventasis artinasi prie Dievo. Manęs Dievas
nepriims, nesupras, aš jam per mažas vabalėlis, kur Jam ten iki mano nešvarių
skalbinių...

Tačiau Biblijoje skaitome, kad nepaisant Adomo klaidos Dievas jį šaukia ir Jo
ieško.
Pradžios 3: 9 Viešpats Dievas pašaukė Adomą: „Kur tu esi?“
Dievas užduoda klausimą ne todėl, kad nežino, kur tu esi, ar ką tu padarei, bet
suteikia tau galimybę pripažinti klaidą ir grįžti prie santykių su Kūrėju. Tačiau
Adomas vietoje to, kad pripažintų klaidą, bandė viską suversti žmonai, o
pastaroji - velniui.
Pradžios 3: 12 Žmogus atsakė: „Moteris, kurią Tu man davei, davė man
nuo to medžio, ir aš valgiau“.
Niekada nekaltink ir neieškok kaltų už savo gyvenimo klaidas, bet drąsiai
pripažink tiesą prieš Dievą ir žmones, tada tu gausi tikėjimą grįžti atgal prie
santykių su dangiškuoju Tėvu. Dievas nebijo tiesos apie tave, jis nori ir gali tau
padėti. Iš tikrųjų tai tu bijai tiesos apie save.

SEPTINTA PAMOKA – tikėjimas
Kada Adomas nusidėjo, jis patyrė pasekmes dėl savo poelgio. Į
Adomo ir į visos žmonijos gyvenimą atėjo mirties baimė,
nerimas, slėpimasis nuo Dievo. Tačiau Dievas niekada nenurašo,
net ir kritusio žmogaus, bet suteikia išeitį iš kebliausios
padėties. Ši Dievo suteikta išeitis vadinasi TIKĖJIMAS. Kaip gi jis
veikia?
Pradžios 3:15 Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo
sėklos ir moters sėklos. Ji sutrins tau galvą, o tu gelsi jai į kulnį“.
Dievas išsakydamas šiuos žodžius pažadėjo Adomui, kad antgamtiniu būdu, t.y.
per Ievos sėklą, o ne per vyro (gims antgamtiškai) ateis kažkoks asmuo ir
sutraiškys gyvatei (velniui) galvą (valdžią, sprendimus), o pastarasis gels šiam
Gelbėtojui į kulną, t.y sukels jam kančią. Dievas parodė, kad nepaisant skaudžių
pasekmių Jis turi planą, kaip išgelbėti kritusį žmogų ir atstatyti santykius su juo
į tokius, kokie buvo prieš žmogui priimant lemtingą sprendimą. Dievas parodė
Adomui, kad per moterį į žemę ateis kažkas (Mesijas) gimdamas antgamtiniu
būdu ir kad Jis patirs bausmę (kančią) vietoje Adomo ir tokiu būdu nugalės
(sutraiškys) gyvatei galvą.
Tai buvo Dievo duotas pažadas žmonijai apie ateisiantį Mesiją, Gelbėtoją.
Adomas išgirdęs šiuos žodžius patikėjo Dievo pažadu ir iš nevilties ir bausmės
perėjo į tikėjimą. Savo tikėjimą jis išreiškė pradėdamas priimti praktinius
žingsnius ir parodydamas tai viešai. Adomas davė vardą žmonai,

pavadindamas ją Ieva, t.y. reiškiančia gyvųjų motina. Jis patikėjo Dievo pažadu,
kad per moterį ateis Gelbėtojas.
Pradžios 3: 20 Adomas pavadino savo žmoną Ieva, nes ji tapo visų gyvųjų
motina.
Dažnai ir mes gyvenime patiriame beviltiškas situacijas ir klaidas bei norime
kažkur pabėgti ir pasislėpti nuo problemų. Tačiau Dievas kiekvienam, net ir
sunkiausią klaidą padariusiam žmogui turi išeitį - žodį apie Gelbėtoją ir siūlymą
gyventi tikėjimu. Nuo tos akimirkos Adomas pradėjo gyventi tikėjimu, bet ne
regėjimu, galvodamas, laukdamas ir gyvendamas Dievo duotu pažadu. Nuo šios
akimirkos kiekvieno Biblijoje aprašyto tikėjimo vyro ir moters gyvenimai
pradėjo rodyti pirštu į ateinantį pažadą – Kristų.
Taigi, ko mes galime pasimokyti iš Adomo: Visų pirma, neišsigąsk Dievo, kaip
kokio pikto ir aikštingo dėdės, kuris nori tave sutraiškyti. Net ir padarius
didžiausią klaidą tu gali išgirsti žodį iš Dievo, dėl kurio įgausi tikėjimą gyventi
kitaip. Taigi iš Adomo mes pasimokėme branginti santykius su Dievu, teisingai
naudoti Dievo duotą dovaną (laisvą valią), gyventi pagal teisingus Dievo duotus
prioritetus ir padarius klaidą ne bėgti nuo Dievo, bet priimti Jo pažadą tikėjimu.
AŠTUNTA PAMOKA – KRISTUS – paskutinysis Adomas
Dievas per Adomą, rodo į Kristų, kurį Biblija ir įvardina
„paskutiniuoju Adomu“.

1 korintiečiams 15:45 Taip ir parašyta: „Pirmasis žmogus Adomas
tapo gyva siela“; paskutinysis Adomas – gyvybę teikiančia dvasia.

Kodėl Jėzus vadinamas paskutiniuoju Adomu ir kuo Jis panašus ir skiriasi nuo
pirmojo Adomo? Pirmasis žmogus Adomas buvo sukurtas, tuo tarpu Jėzus, kurį
Biblija įvardina, kaip paskutinįjį Adomą, buvo visos kūrinijos priežastis, t.y. tas
per kurį Dievas viską sukūrė. Adomas Senajame Testamente yra tik įvaizdis,
pavyzdys ir pranašystė apie Jėzų, todėl stebėdami Adomo gyvenimo istoriją,
mes galime pamatyti ir amžino gyvenimo Jėzuje Kristuje pažadą. Pavyzdžiui,
Adomo dalyvavimas Dievo darbe (kūrybos procese) rodo į ateisiantį Kristų,
kuris yra Dievo kūrybos instrumentas. Tačiau į žemę Jėzus atėjo nebe kurti, bet
gelbėti kūrinijos iš nuodėmės pasekmių ir grąžinti žmogui realius ir praktiškus
santykius su Dievu. Jei sukurti pasaulį ir žmogų Dievui nieko nekainavo, tai jį
išgelbėti – kainavo patį brangiausią dalyką (Sūnų).

Kaip Adomas turėjo gyvenimo prioritetus, kuriuos jam paskyrė Dievas, taip ir
Kristus savo tarnavimo žemėje metu parodė, kokie buvo Jo gyvenimo
prioritetai. Iš Jėzaus gyvenimo matome, kad pagrindinis Jo prioritetas buvo
bendravimas su Tėvu, todėl mes dažnai nustembame ir nesuprantame Jo
elgesio, kada Jis vietoje „prabudimo“ renkasi pokalbį su Tėvu, kada žmonių
raginimą veikti ir tarnauti kartais iškeičia į slaptus santykius su Dievu, kada
galimybę pasigirti, didžiuotis ir pasiekti iškeičia į Tėvo valią, kuri veda Jį į
nuolankumą, pažeminimą ir mirtį.
Kaip Adomo antras prioritetas buvo Dievo paskirtas pašaukimas dalyvauti
Dievo darbuose, taip ir Jėzaus antras ir svarbiausias prioritetas buvo Dievo
paskirtas Jam darbas, t.y. įvykdyti žmonių atpirkimą iš nuodėmės pasekmių per
mirtį ant kryžiaus ir vėliau sekantį prisikėlimą.
Kaip trečiasis Adomo prioritetas buvo jam Dievo sukurta padėjėja Ieva, taip ir
Jėzaus trečias prioritetas yra Jam sukurta bažnyčia, kurią Jis myli, rūpinasi
saugo ir globoja ir per kurią Jis apreiškia Dievo šlovę, jėgą, stebuklus ir malonę.
Bažnyčia yra Jėzaus pagalbininkė per kurią Jis apreiškia savo šlovės turtus
žemėje.
Kaip Adomas turėjo mylėti, rūpintis ir saugoti Ievą, o Ieva buvo Jo pašaukimo
dalininkė ir pagalbininkė, taip ir Kristaus santykiai su bažnyčia pasireiškia Jo
meile, bažnyčios statymu, ugdymu, apsauga bei padrąsinimu. Bažnyčia
Biblijoje vadinama Jėzaus nuotaka, su kuria Jis turi ypatingus santykius, kokių
neturi su netikinčiais žmonėmis (nors juos myli). Bažnyčia tai išgelbėtų gyvų
žmonių susibūrimas, skirtas ypatingiems santykiams parodyti, kokių nėra
pasaulyje.
Kad įvykdytų savo pašaukimą Adomui buvo sukurtas Edeno sodas ir jam
paskirtas maistas, kurį valgydamas jis galėjo sėkmingai įgyvendinti Dievo
nustatytus tikslus. Jėzus taip pat turėjo maistą, kuris buvo skirtas Dievo tikslo
ir užduoties įgyvendinimui, tačiau priešingai nei Adomui, Jėzaus maistas
nebuvo toks saldus ir malonus, koks buvo Adomo. Dievo valia Jėzui žemėje
buvo patirti bausmę už kitų nuodėmes ir prisiimti kaltę už kitų padarytus
nusikaltimus, tačiau per tokią Dievo Jam paskirtą užduotį Jėzus galėjo ne iš
naujo sukurti žmogų, bet išgelbėti jau sukurtą.

Jono 4:34 Bet Jėzus tarė: „Mano maistas – vykdyti valią To, kuris mane
siuntė, ir baigti Jo darbą.

Taigi, Adomas ir Ieva pasirinko savarankišką nuo Dievo gyvenimo būdą, į jų
gyvenimą atėjo baimė, nuogumas, gėda ir mirtis, t.y. atskyrimas nuo Dievo

gyvenimo. Kada Adomas „prisidirbo“, jis pradėjo bėgto nuo Dievo, bandė
suversti kaltę žmonai, o žmona – velniui, tačiau žiūrėdami į Jėzaus gyvenimą
matome, kad Jis kardinaliai skyrėsi nuo Adomo ir elgėsi priešingai. Jėzus
nepadarė jokios nuodėmės ir savo gyvenimu parodė tobulą paklusnumą Tėvui,
sąmoningai ir iš meilės prisiimdamas kaltę, gėdą (buvo gėdingai nukryžiuotas
kartu su nusikaltėliais) už tuos, kurie „prisidirbo“. Jis buvo paliktas nuogas
kaboti ant kryžiaus ir savo misiją žemėje baigė žodžiais „Atleisk“. Jis prisiėmė
Adomo nuogumą, baimę, gėdą ir kaltę, t.y. visas tas pasekmes, kurios atėjo į
Adomo ir kiekvieno žmogaus gyvenimą kaip nepaklusnumo ir atsiskyrimo nuo
Dievo rezultatas. Priešingai nei Adomas, Jėzus ne tik, kad nevertė kaltės
kitiems, kurie iš tiesų buvo kalti, bet prisiėmė jų kaltę. Lemtingą Adomo klaidą,
kuri įtakojo ir įtakoja kiekvieno žmogaus gyvenimą, pakeitė dar labiau
lemtinga auka, kuri įtakoja (suteikia džiaugsmą, grąžina santykius ir t.t.)
kiekvieną žmogų, priimantį šia Dievo dovaną.
Kaip ir Adomas, Kristus turėjo laisvos valios dovaną ir galėjo rinktis eiti į
gėdingą mirtį ir prisiimti pasekmes už žmonių nuodėmes arba grįžti atgal pas
Tėvą į dangų be atpirkimo. Jėzus parodė tobulą paklusnumą ir įrodė, kaip turi
būti naudojama žmogui duota dovana, t.y. laisva valia. Laisva valia myli taip,
kad dėl kito priima sau nepalankų sprendimą.
Jėzus viską atliko, tačiau neatėmė tavo dovanos, t.y. laisvos valios apsispręsti.
Dievas per Jėzų Kristų kiekvienam dar kartą duoda galimybę pasinaudoti
laisvos valios dovana lemtingam sprendimui, tačiau šį katą neuždrausdamas
valgyti nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio, bet siūlydamas ragauti nuo
gyvybės medžio, kurį Biblija vadina Jėzų Kristų. Jėzaus auka ant kryžiaus tapo
kiekvienam tikinčiam amžino gyveno (sugrįžimo prie realių santykių su Dievu)
dovana. Šiandien žmogaus teisė spręsti gali būti panaudota grįžti į asmeninius
ir praktiškus santykius su Dievu per tikėjimą Jėzaus atliktu darbu ant kryžiaus.
Jėzus kaip paskutinysis Adomas prisiėmė žmogaus pasekmes už nuodėmę ir
mirė. Daugiau po Jėzaus nebėra seno Adomo su jo poelgio pasekmėmis. Jėzaus
prisikėlimas rodo, kad yra kitas žmogus, kuris turi santykius su Dievu
Susitapatindami su paskutiniuoju Adomu, mes susitapatiname su Jėzaus
mirtimi (todėl Jis ir vadinamas paskutiniuoju Adomu) bei Jo atliktu darbu ant
kryžiaus. Šis susitapatinimas turi teigiamas, o ne neigiamas (kaip Edeno sode)
pasekmes. Jei tu savo gyvenimą sieji su pirmuoju Adomu, tada tos pasekmės
bus tavo gyvenime, tačiau jei tu priimi paskutiniojo Adomo atliktą darbą, t.y.
mirtį ant kryžiaus ir priimi jo rezultatais, tada tavo sena prigimtis yra
nukryžiuota katu su Jėzumi, o tu tampi nauju žmogumi, sukurtu ir turinčiu
santykis su kūrėju.
Šiandien skamba klausimas kiekvienam: su kuriuo Adomu tu susitapatini, kurį
tu renkiesi ir kurio Adomo darbo vaisius tu nori ragauti? Ar toliau valgysi nuo

gėrio ir blogio pažinimo medžio gyvendamas savarankišką ir nuo Dievo jėgos
ir išminties atskirtą gyvenimą, kurį lydi mirties baimė bei nepilnavertiškumas
ar priimsi gyvenimo medžio vaisius, kurie užaugo be tavo pastangų, t.y. priimsi
Jėzaus mirties ant kryžiaus rezultatą?
I korintiečiams 15:22 Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus
atgaivinti,
Kaip ankščiau taip ir dabar tu turi dar kartą panaudoti laisvos valios dovaną.
Dievas dar kartą sušnibžda: Pasirink gyvenimą.

